


Fundada em 2009 a Silva & Oliveira Sociedade de Advogados 
assessora empresas nacionais e multinacionais nos diversos 
ramos do direito, oferecendo solucões Jurídicas de forma 
totalmente personalizada.  
 
Contamos com um time de talentos especialistas e 
experientes, focados e dedicados exclusivamente nas 
operacões de nossos clientes, o que representa um enorme 
diferencial. 
 
Nosso modelo de gestão alinhado aos nossos diferenciais e 
interatividade com o cliente e seus departamentos, permite a 
entrega de resultados altamente positivos, pois o 
conhecimento e envolvimento de nosso time nas operações, 
permite entender as necessidades e demandas para 
propormos soluções e alternativas, simplificando as 
demandas e viabilizando os negócios com melhor custo 
beneficio. 
 
Essa é a nossa historia, uma jornada de 10 anos que envolve 
competência, comprometimento, qualidade no atendimento, 
ética nos negócios, segurança jurídica, respeito aos nossos 
clientes, capital humano e todos que compõe nossa cadeia 
produtiva. 

SOBRE NÓS 



CONHEÇA 
A NOSSA 
AMPLA 
E MODERNA 
ESTRUTURA   



Estrutura moderna com localização 

privilegiada,  ferramentas tecnologicas 

de primeira linha, atendimento 

humanizado, segurança e velocidade 

nas informações, controles efetivos e 

reais, comunicação direta com 

profissionais experientes, relatorios 

gerenciais e contínuos.  

OFERECEMOS 



para sua 
empresa 
estar sempre 
segura 

DIFERENCIAIS 

Redução de 
custos por 
resultados 
obtidos 

4 
Visão 

antecipada 
dos negócios 

2 

Foco na 
identificação e 
solução de 
problemas 

3 

Interatividade 
com nossos 

clientes 

1 



Estamos preparados para um 

mundo cada vez mais dinâmico, 

competitivo e conectado 



Para nós, entender a 

realidade da sua 

empresa é nos 

antecipar as 

demandas e 

proporcionar soluções 

rápidas, assertivas 

e seguras 



ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Direito Empresarial 

Direito do Agronegócio 

Direito Imobiliário 

Direito Societário 

Direito Trabalhista 

Direito Médico 
e Saúde 

Direito Securitário 

Direito Tributário 

Direito Digital 

Recuperação de 
Créditos 

Recuperação  Judicial / 
Extrajudicial 

Falência 

Direito das Startups 

Franquias 



QUE COMPROVAM 

NOSSA COMPETÊNCIA 

RESULTADOS 



+ De 
10mil 5% 32% 63% 
Processos 
judiciais 

Extrajudiciais 
defendidos 

Insucessos Sucesso 
Parcial 

Sucesso 
nas causas 

trabalhadas 

*Ref. 2008/2019 



Quer conhecer nossas soluções  

para seu negócio?  

Entre em contato e vamos iniciar 

uma parceria de sucesso? 

 

NÓS ESTAMOS PRONTOS! 




